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أبدعكتيب التعامل مع 

:مقدمٌة ُموَجزة

 obde3ُأْبببببِدع هسسذا الكسستيب هسسو دليسسٌل بسسسيٌط ُمختَصسس  ٌر لتعليسسم كيفيسسة تنصسسيب و اسسستخدام و تحسسديث ُمَفِّسسس  ر  

interpreter، و أنظمببة التشببغيل الببتي إبببداعو الذي هو المفسر القياسي للغببة البرمجببة العربيببة التحترافيببة ، 
 بمختلبببف توزيعببباته، و نظبببام الببببGNU/linux:سبببيتم شبببرح كيفيبببة التعامبببل معهبببا هنبببا هبببي نظبببامي البببب

windowsبمختلف إصداراته .

   لكببي يقببوم بفحببصcommand line هو عبارة عن برنامٍج ُيستدَعي من خل ل سطر الوامببر ُأْبِدعمفسر 
ٌأ مببا يقببوم إبداعملف نصٍي به أوامر بلغة    بتنبببيه المسببتخدم إلببي ذلببكُأْبببِدع:، فإن كان فببي ذلببك البرنامببج خطبب

ًا فإن  . يقوم بتنفيذه و يعرض النتائج للُمستخدمُأْبِدعالخطأ، أما إن كان البرنامج سليم

  ستكون فيه خاصيةإبداع خاٍص بلغة code editor تعالي سوف يتم عمل ب  رنامج مح  رر أكواٍد الفيما بعد بإذن 
 ، و ليس فقط عسن ط  ريسق اسستدعاءIDEsتنفيذ الب  رامج عن ط  ريق الواجهة ال  رسومية كما في بيئات الب  رمجة المتكاملة 

.المفس  ر عب  ر سط  ر الوام  ر

 قبل البدء في تنصيب المفس  ر يجب عليسك تحميسل آخس  ر إصسدارات حزمسة التنصسيب أوًل، و تجسد ذلسك فسي الصسفحة
:التالية

ebda3lang.blogspot.com/p/blog-page_5.html
 ستجد الحزمة علي هيئة ملٍف مضغوط، فيجب عليك فك ضغطه للتعامسل معسه، و بعسدها يمكنسك السستم  رار فسي قس  راءة

.هذا الكتيب و تطبيق تعليماته لتنفيذ ما ت  ريد من مهام

1

http://ebda3lang.blogspot.com/p/blog-page_5.html


أبدعكتيب التعامل مع 

ْبِدعط  ريقة تنصيب مفس  ر  ُأ

 علي جهازك، لذلك يجببب عليببك تنصببيب البببJVM في عمله علي وجود آلة الجافا الوهمية ُأْبِدعيعتمد مفسر 
JVM ثم تنصيب مفسر لغة ، إذا لم تكن موجودًة من قبل ) أوًل  .بعدهاإبداع (

: علي تحاسوبكJVMفي تحالة عدم وجود بيئة الب 

:قم بتنفيذ الخطوات التالية

:اذهببببب إلببببي الرابببببط التببببالي، و قببببم بتحميببببل الصببببدارة الخاصببببة بنظببببام التشببببغيل الببببذي تسببببتخدمه•
http://www.java.com/en/download/manual.jsp

 سببتري فببي تلببك الصببفحة مجموعببًة مببن الختيببارات تشبببه الببتي فببي الصببورة التاليببة، عليببك أن تختببار
.الحزمة المناسبة لك من بينها
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: علي تحاسوبكJVMابدأ تنصيب بيئة الب •

 .انقر علي ملف التنصيب أو استدعه مببن سببطر الوامببر كمببا يتماشببي مببع نظببام التشببغيل الببذي تسببتخدمه و
ًا لو اتحتفظَت بالمسار الببذي سببيتم تنصببيب الببب ًا جيد   فيببه؛ فربمببا نحتبباجه لببو تحببدثت بعببضjvmسيكون شيئ

ل قَّدر  . تعالي فيما بعدال(المشاكل  (

:ُأْبِدعتنصيب مفسر 

 و الخببر للتنصببيب علببي البببwindowsفي تحزمة التنصيب يوجد ملفان تنفيذيان أتحدهما للتنصببيب علببي الببب
GNU/linuxو يجب عليك اختيار أتحدهما تحسب نظام تشغيلك كما يلي ،:

install.bat: سنستخدم ملف windowsلنظام الب•

install: سنستخدم ملف GNU/linuxلنظام الب•

:windowsالتنصيب علي نظام الب•

.install.bat علي ملف double clickاضغط مرتان 

:GNU/linuxالتنصيب علي نظام الب•

.افتح سطر الوامر◦

.ُأْبِدعاذهب إلي داخل مجلد تحزمة تنصيب ◦

installاعط قابلية التنفيذ للملف ◦

chmod 777 install 
: كما يليinstallنفذ الملف ◦

sudo sh install
.ثم أدخل كلمة سر الجذر إذا ُطِلَبت منك

ًا علي استخدام مفسر  . بصورٍة عاديةُأْبِدعالن ُيفترض أن تكون قادر

:ُأْبِدعتحديث مفسر 

  يمكن تحديث الصدارة التي قمنا بتنصببيبها مببن قبببل عببن طريببقُأْبِدععند خروج إصدارٍة جديدٍة من مفسر 
  بما يتفق مع نظام التشغيل الُمسببتخَدم،install أو install.batتحميل أتحدث تحزمة تنصيب، ثم تنفيذ أمر 

.و لكن في هذه المرة سوف يقوم ملف التنصيب باستبدا ل الصدارة التحدث من المفسر، بتلك القدم
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إبداعطريقة كتابة البرامج بلغة 

  و برنامببجkateيمكببن اسببتخدام أي محببرر نصببوص بسببيط، مثببل برنامببج إبببداع لكتابببة أي برنامببج بلغببة 
Jeditفي الب GNU/linux أما في الويندوز فيمكن اسببتخدام برنامببج ،notepad أو  ++notepadأو  

.utf-8ما شابههن من برامج، علي شرط أن يكون الملف الُمنَتج بترميز اليونيكود 

  فمببن الممكببن أن تسببتفيد مببن ميببزة وجببود سببطر أوامببر مدمببج فببي محببررkateلو كنببَت تسببتخدُم برنامببج 
:النصوص، كما في الصورة

.فتتعامل مع هذا المزيج كأنه بيئٌة متكاِملٌة بدائية

:الحصو ل علي مظهٍر جيٍد للكود

  علببي12 بحجببم Times New Romanللحصببو ل علببي أفضببل مظهببٍر للخببط فالفضببل اسببتخدام خببط 
ًا  .Boldالقل، مع جعله عريض

  و ترغببب فببي الحصببو ل علببي اللببوان الببتي تظهببر فببي الصببورة السببابقةkateو لببو كنببَت تسببتخدم برنامببج 
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:يمكنك ضبط البرنامج كما يلي

البراز• أدوات اختر  ).من قائمة  ) ( )

السببكربتات اخببتر نمببط تلببوين لغببة • (من مجموعة  ( )luaلكببي تحصببل علببي تلببويٍن متوافببٍق قببدر ( 
.إبداعالمكان مع 

:خطوات كتابة برنامج كامل

.افتح محرر النصوص الذي تفضله•

.اكتب الكود الذي ترغب في تنفيذه•

.اتحفظ الملف•

. لتصحيح و تنفيذ الملف كما سيتم شرتحه بعد قليلُأْبِدعاستدع  •

  أي امتببداد؛ لنببه ل يوجببدإبببداعلسنا مضطرين لن ُنعِطببي ملفببات برامببج ُأْبِدع و في هذه الصدارة من مفسر  
  تعالي سوف يختلف المببر عنببد خببروج الصببدارات التحببدثالإل نوٌع واتحٌد فقط من الملفات، فيما بعد بإذن 

.من المفسر

إبداعتصحيح و تنفيذ الب  رامج باستخدام مفس  ر 

: أو استكشاف الخطاء التي فيهإبداعو لتنفيذ أي برنامٍج مكتوٍب بلغة 

:نفتح سطر الوامر ثم نكتب فيه

obde3    تنفيذه في المرغوب الملف .مسار . . .

:GNU/linuxمثا ٌل لتنفيذ برنامٍج علي نظام الب
obde3   \media\programs\test1

:windowsمثا ٌل لتنفيذ برنامٍج علي نظام الب
obde3.bat   D:\programs\test1

:مشاكل ُمحتَملة

بعد تثبيت  أثناء /هذه مجموعٌة من المشاكل التي قد تظهر قبل . علي جهازك و كيفية تحلهاُأْبِدع/
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:فشل محاولة التنصيب

: قد تفشل العملية و تخرج رسالة الخطأ التاليةGNU/linuxعند محاولة التنصيب علي الب

   install: missing file operand

     Try `install --help' for more information .

:المشكلة أنه ما دامت هذه الرسالة بالذات قد ظهرت فبالتأكيد كانت محاولة التنصيب كما يلي

 install
  فقدusr/bin/ يحتاج لنقل مجموعٍة من الملفات إلي مجلد النظام installو لن بريمج التنصيب  

:كان يجب استدعاؤه مع منحه صلتحيات الجذر، أي يجب كتابة ما يلي لتفادي الخطأ السابق

  sudo sh install

.و ليس استدعاؤه بصلتحيات المستخدم العادي

:الفشل التام للتنصيب

:لو فشلت كل محاولت التنصيب يمكنك بمنتهي البساطة نقل

 obde3ملف •
obde3interpreterمجلد •

 GNU/linux في تحالة نظام البusr/bin/ إلي المجلد 

: فانقلwindowsأما في تحالة الب

obde3.batملف •

obde3interpreterمجلد •

C:\WINDOWSإلي المجلد 

:JVM   ل يستطيع الوصو ل إلي البُأْبِدع

ًا علببي تحاسببوبك، وjava أن يعمل فيجب أن يكون تطبيق ُأْبِدعأوضحُت من قبل أنه لكي يستطيع     موجببود
  فإنهببا ل توَضببع فببي المسببار العببامjvm، و لكببن فببي بعببض التحيببان عنببدما يتببم تنصببيب البببJVMهو بيئة الببب

path الذي يتم فيه البحث عن البرامج المسَتدعاة، و بالتببالي ل يكببون بإمكببان ملببف obde3نببداء برنامببج  
java.
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ًا :و تحل هذه المشكلة بسيٌط جد

أو obde3 افتح الملف المسمي ُأْبِدعفي تحزمة تنصيب •  )obde3.bat.(

   وُأْبببِدع  و ُيمببِّرر لببه مسببار مفسببر java يقببوم باسببتدعاء برنامببج shell scriptسببتري أنببه ليببس إل •
.المعاملت التي مررَتها له

: obde3في 

java    -jar    /usr/bin/Ebda3Compiler.jar  "-ed"  "-f"   "$@"

: obde3.batفي ملف 

java    -jar    C:\WINDOWS\obde3interpreter\Ebda3Compiler.jar   -ed   -f   %*

: الخاص بكjava و ضع مكانها مسار برنامج البjava:فقط اتحذف كلمة 

:مثا ل
/home/abo-eyas/jdk1.6.0_21/jre/bin/java    -jar    /usr/bin/Ebda3Compiler.jar   "-ed"   "-f"   "$@"
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